CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU L,[PU$

/1 A.

HOTARAREA \r. 7':/

/2018

privind acordar€a unei diplome si plata unui premiu in valoare de 500I€i
la un numar de 32 familii din raza administrativ teritoriala Targu Lapus
care au implinit 50 de ani de la casatorie
Consiliul loca1 al oraqului Tfigu Lipug. intrunit in $edinra sa din data de 19.07.2018:
in baza proiectului de hotdrare iniliat de primarul oraqului TArgu Ldpu;. dl. Mitru LeSe;
Avdnd in vedere referatul Biroului venituri. financiar contabil privind propunerea de acordare a
unei diplome si plata unui premiu in valoare de 500 lei la un numar de 32 de familii din mza
administrativ teriloriala Targu Lapus- care au implinit 50 de ani de ia casatorie;
Avand in vcdere art.258 din Legea 287/2009. republicata. prin care a fost aprobat Codul civil:
Tinand cont de Hottuarea n1.9/2018 pl.ivind aprobarea bugetului local ;i bugerului instiruliilor
publice finantate din venjtr.rri prop i Si subvenlij de la bugetul local al omgului Targlr Ldplr$ pe anul
2018;

in temeiul aft.3 alin.(l) si (2) din
modificirile ;i completedle ulterioare;

Legea nr.2'732006 privind finanlele publice locale. cu

In baza prevederilor Legii Dr.2/2018 a bugetuhi destatpcanul 2018:
Avand in vedere avizul secretarului om$ului qi al comisiilor de specialitare:
in temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publicS" cu modificdriie $i compleurile uhcioare;
Potrivit competenlelor conferite de prcvederile aft.36 alin.(2) lit.,.b". alin.(,1) lir.,.a". aft.45 alin.

(2) Ii1...a" din Legea administraliei publice locale nr.2l5/2001, republicatd. cu modificdrile

completArile ulterioare.

$i

HOTARA$TE:

4f!! - S. aproba acordarea unei diplome si plara uner sume de 500 lei unui numar.de j2
familii din raza administrativ te toriala a onsului Targu Lapus, care au implinir 50 de ani de la
casatode. conlbml anexei nI.l care face pafte integranta din prezenta ltotarire.
AILL - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteazd primarul orasului Targu l_apus
prin illtennediul Biroului venituri. financiar contabil.
Art.3. - Prezenta se comunicd:
Biroului administraliei publice locale:
Biroului venituli financiar contabil;
Plimarului ora;u1ui Tdlgu Lapuq;
Adminislratiei financiare TArEr Ldpr6;
A.J.f .P. Varan'rre;
Instituqiei Prefectului j udetu lui Maramure$.
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PRE$EDINTE DE SEDINTA
Mihaela Ioan4'LE$E
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CONTRASEMNfAZA,
SEcRETAR OR4$
jr,Neculina CHIRA

